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Informace Obecního úřadu Polepy
Příprava rozpočtu na rok 2008
Zastupitelstvo schválilo, že při sestavování rozpočtu na rok 2008 bude možné použít i
nevyčerpané a ušetřené finanční prostředky z minulých let (cca 7 mil. Kč). Důvodem je
především profinancování investičních projektů na odkanalizování obce a výstavbu
nových kabin na hřišti tak, aby na tyto akce mohly být čerpány dotace. Z přidělených
dotací je možné hradit i projektovou dokumentaci.
Příjmy
Příjmy daňové ze státního
rozpočtu
Daň z nemovitostí
Příjmy z poplatků TDO, ČOV a
psů
Příjmy z pronájmů
Příjem za třídění odpadu
Ostatní příjmy
Úroky

Příjmy za rok 2008 celkem

Výdaje
3 790 000
200 000
297 500
47 000
55 000
113 400
40 000

4 542 900

Geodeti a výkup pozemků
Příspěvek na dopravní obslužnost obce

85 000
200 000

Údržba stávající ČOV
Příspěvek na školky a školy
Provoz knihovny
Náklady na kulturní činnost
Akce pro děti (lyže, karneval, den dětí,...)
Jubilea občanů
Tělovýchovná činnost
Veřejné osvětlení
Příspěvek na hřbitov v Nebovidech
Územní plánování
Sběr a svoz komunálních odpadů
Veřejná zeleň
Odměny členů zastupitelstva
Činnost místní správy
- osobní náklady zaměstnanců OÚ
- energie
- pošta a telekomunikace
- bankovní poplatky
- knihy, software a školení
- opravy a údržba, ostatní služby
- kancelářské potřeby, výzdoba
- pohoštění
- příspěvky organizacím ČSOM, MAS,
stát
- ostatní výdaje
Výdaje za rok 2008 celkem

36 600
261 000
19 600
26 600
25 000
5 500
197 200
75 000
5 000
50 000
500 000
25 000
490 500

♈
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Administrativní pracovnice: Po 14-20 hod, St 8-20 hod.
Starosta, místostarostka: Po 18-21 hod., St 18-21 hod.

telefon 321 725 362
mobil 724 180 515

279 000
73 500
33 500
25 000
61 000
140 000
41 500
5 000
18 000
18 500
2 697 000

www.obecpolepy.cz
oupolepy@volny.cz

Platy
zaměstnanců
a
odměny
zastupitelů zůstávají stejné jako
v minulém roce. Do doby schválení
rozpočtu bude obec hospodařit podle
rozpočtového provizoria.

Investiční záměry
Projekt a realizace rekonstrukce osvětlení
Potoční, Sportovní ulice a část Masarykovy
Projekt splaškové kanalizace
Sekačka na hřiště
Zřízení fitcentra v bývalé prodejně
Opravy chodníků
Úprava silnice na otočce MHD
Zpomalení dopravy v obci
Protipovodňová úprava chodníku u Fantů
Projekt rekonstrukce kabin hřiště
Oplocení OÚ + zástěny na kontejnery
Zpevnění ploch pod kontejnery
Investiční akce celkem

Celkové
předpokládané
náklady
1 055 000
850 000
350 000
300 000
250 000
125 000
106 500
85 000
55 000
15 000
30 000
3 221 500

Změna územního plánu
Dne 5.2.2008 od 17.00 hodin proběhlo
veřejné projednání 1. změny územního
plánu Polep. Na tomto jednání měli
dotčení vlastnící pozemků poslední
možnost vznést své připomínky
k navržené změně. Na jednání, kterého
se zúčastnilo 7 obyvatel a 5
zastupitelů, přednesla zpracovatelka této změny, ing. arch. Tůmová, podrobnosti
k jednotlivým lokalitám, shrnula, proč ke změně územního plánu dochází a popsala další
kroky celého procesu. V následujícím období arch. Tůmová zpracuje návrh obecně
závazné vyhlášky o změně územního plánu, zastupitelé ji na svém zasedání projednají a
případně schválí a od toho okamžiku budou navržené změny závazné a v naší obci
vzniknou nové lokality pro výstavbu rodinných domků. Vzhledem k tomu, že se
v některých případech jedná o lokality, kde je velké množství vlastníků pozemků,
předpokládáme, že o pozemky v daných lokalitách projeví zájem jediný, ekonomicky
silný, zájemce, který pozemky odkoupí, vybuduje na nich inženýrské sítě a silnice a
následně je bude nabízet k prodeji. Abychom zabránili vzniku nevzhledného „sídliště“,
požádali jsme zpracovatelku územního plánu o návrh budoucího členění dvou největších
lokalit. Předložený návrh bude s vlastníky pozemků v těchto lokalitách projednán a
odsouhlasen a poté opět schválen obecním zastupitelstvem.
R. Vodička
%abídka pronájmu v bývalé prodejně potravin
Obec Polepy zvěřejňuje záměr pronajmout část prostoru v bývalé prodejně potravin za
účelem provozování kadeřnické, masérské, pedikérské a podobné činnosti. Bližší
informace obdrží zájemci v úředních hodinách na OÚ, kam mohou předkládat i své
nabídky na pronájem. Nabídky by měly obsahovat nacionále zájemce, prokázání příslušné
odbornosti, jednoduchý podnikatelský záměr a představu o finančních podmínkách
R. Vodička
pronájmu. Termín pro podání nabídek je 28.2.2008.
Jednou větou ...
• Cena zapůjčení obecní multikáry činí 200,- Kč/den plus úhrada nákladů na palivo.
• Cena zapůjčení obecního štěpkovače s obluhou za každou započatou hodinu činí
50,- Kč. Zájemci se mohou hlásit na pana Jiruše, č.p. 78.
• Pro rok 2008 byl stanoven poplatek pro dospělé na půjčovné knih 20 Kč na
kalendářní rok. Děti, studenti a důchodci zdarma.
• Poplatek za popelnici pro rok 2008 zůstává stejný jako v loňském roce, tj 450,-Kč
za osobu.
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Internet pro veřejnost je zdarma přístupný na obecním úřadu v pracovní době
administrativní pracovnice, resp. přítomnosti zastupitelů, tj. Po 14-21 hod, St 8-21
hod., po dohodě možno i mimo uvedené termíny.
• Nový nájemce místní restaurace (od 1.3.2008) pan Pešek nás požádal o zveřejnění
internetové adresy hospůdky: www.penda.wgz.cz. Stránky byly vytvořeny výhradně
pro polepskou restauraci. Najdete zde jídelní a nápojový lístek, pořádané akce, atd...
• Další veřejné zasedání zastupitelstva obce Polepy se bude konat v pondělí 3.
března 2008 od 19 hodin v zasedací místnosti. Program jednání bude zveřejněn na
obecních vývěskách a na webových stránkách Polep. Těšíme se na Vaši účast.
•

Víte, že ...?
... před 8 lety byl „Polepský vodopádek“ registrován jako
významný krajinný prvek?
Území se rozkládá severovýchodně od obce Polepy v nivě
potoka Polepky pod bývalým Polepským mlýnem. Podloží
kutnohorské krystalinikum – svorové ruly – zde vystupuje
na povrch a vytváří rulový práh tak, že zde Polepský potok
tvoří malý vodopádek, jediný na okrese Kolín.

Kultura
Kulturní komise připravuje pro nejbližší dny tyto akce:
Tvořivé odpoledne
V neděli 2. března se bude konat Tvořivé odpoledne pro děti,
tentokrát se budeme připravovat na karneval a budeme vyrábět
karnevalové masky – škrabošky a karnevalové nosy. Děti si
přinesou vodovky nebo tempery, štětce, hadřík, nůžky, lepidlo a
kousek gumičky (asi 40 cm). Sejdeme se v 15 hodin ve
společenské místnosti na OÚ. Zveme všechny děti i dospěláky.

Karneval
Především pro děti pořádáme Karneval. Ten se
uskuteční hned následující sobotu, tj. 8.3.2008 od 14
hodin v místní restauraci. Zaskotačíme si, pobavíme
se, zasoutěžíme si, zatancujeme, vyhodnotíme
nejlepší masky a společně se vyfotíme! K dobré
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náladě určitě přispěje také diskotéka pana Oldřicha Vopěnky a možnost občerstvení dětí i
dospělých v restauraci.
A něco pro dospělé ... Harmonika s vozembouchem
Na sobotní pozdní odpoledne těsně před velikonočními
svátky připravujeme Posezení s harmonikářem. Zahrát
na harmoniku a zazpívat nám přijede pan František Vlk
z Červených Peček. Vezme s sebou i kamaráda, který
bude hrát na vozembouch. Udělejte si chvilku času a
přijďte si zazpívat nebo jen tak poslouchat v sobotu
22.3.2008 od 17 hod do místní restaurace.

Soutěž – Patriot Polep
Výherce 1. kola
V minulém čísle Polepských listů odstartovala celoroční soutěž o titul Patriot Polep.
Správné odpovědi poslalo 6 našich spoluobčanů (1 odpověď byla chybná, 1 poslal rodinný
příslušník zastupitele a musel být bohužel ze soutěže vyřazen).
Jak zněly správné odpovědi v 1. kole soutěže? Jednoduše:
1a – první zmínka o Polepech, resp. o dolejším dvoře pochází z roku 1343.
2b – Polepy jsou větve stromů namazané lepem, na které se chytají ptáci.
3c – Zeleného papouška v modrém štítě měli ve znaku Krčínové, Jakub Krčín z Jelčan se
zde narodil.
A kdo se stal výhercem polepského trička? Starosta vylosoval ze správných odpovědí
slečnu Gabrielu Hodačovou z řadovek. Gratulujeme!
Protože je slečna Hodačová právě na horách a já jsem ji chtěla trošku vyzpovídat, psaly
jsme si po mailu:
- Co říkáte tomu, že jste se stala vítězem 1. kola soutěže?
Jsem ráda a byla jsem velmi překvapena.
- Byly pro Vás otázky těžké?
Těžké nebyly, jelikož mě historie zajímá a každý by měl alespoň trochu znát
historii a zajímavosti obce, ve které žije.
- Vy jste se narodila v Polepech?
&e, v Kolíně, neboť v době mého narození již porod doma nebyl běžně možný.
- ☺Máte pravdu, špatná otázka. Považujete se za polepského patriota, nebo byste
chtěla žít raději někde jinde?
Ano a jsem ráda, že žiji v klidném prostředí.
- Zúčastníte se i dalších kol?
Dalších kol soutěže se zúčastním ráda.
- A co byste vzkázala našim spoluobčanům, kteří se 1.kola nezúčastnili?
&ebojte se soutěžit, zkoušejte, někdy to přece vyjít musí. Soutěžím ráda a již
jsem obdržela výhry i z jiných soutěží.
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Otázky pro 2. kolo soutěže:
1) Existoval v Polepech oddíl hokeje?
a) Ne
b) Ano, vznikl v roce 1925.
c) Ano, vznikl během okupace jako součást hasičského sboru.
2) Ve kterém roce byl v Polepech založen první oddíl kopané a jak se jmenoval?
a) V roce 1929, Sparta Polepy.
b) V roce 1945, FK Polepy.
c) V roce 1948, TJ Polepy.
3) Ve kterém roce byl v Polepech založen hasičský sbor?
a) 1945
b) 1918
c) 1897
Tentokrát jsou otázky o něco těžší, tak doufám, že Vás neodradí. Správné odpovědi se
jménem posílejte SMS zprávou na tel. 723 514 533, nebo na e-mail
irena.liska@seznam.cz, kdo tuto možnost nemá, může odpovědi napsat na lístek a hodit do
schránky na OÚ („Nápadníky“ na zastávkách bohužel ještě nemáme) nebo na adresu Irena
Kučerová, Nová 72. Termín je do 29.2.2008. V březnovém čísle se dozvíte správné
odpovědi na dnešní otázky, budeme znát druhého majitele polepského trička a zároveň
budou zveřejněny otázky pro 3. kolo.
Připomínám, že celkoví vítězové soutěže získají dárkový poukaz na nákup knih v hodnotě
500,- Kč, 300,- Kč a 200,- Kč podle vlastního výběru z nabídky knihkupectví pana Krále
v Kolíně. Nezapomeňte tedy, že čím více kol se zúčastníte a správně zodpovíte soutěžní
otázky, tím větší máte možnost získat slíbenou pětistovku. Držíme všem palce a přejeme
hodně štěstí!

Sport
Hráči TJ Polepy se účastní zimního turnaje Sparty
Kutná Hora
Účastníci turnaje - Sparta K. Hora, Slovan H. Brod, FK
Č. Pečky, FC Velim, FK Libodřice, FK Uhl. Janovice,
FC Zbraslavice, TJ Polepy.
Za náš tým v tomto turnaji startují hráči A mužstva, B
mužstva a dorostu. Tento turnaj je přípravou na jarní
část soutěží a proto trenéři zkouší velký kádr hráčů jak z
B mužstva, tak z řad dorostenců, zatím se někteří mladší
hráči velice dobře zařadili do přípravy. Výsledky
odehraných utkání: Uhl. Janovice - Polepy 5:0, Polepy Velim 5:1, Polepy - Libodřice 2:2, H. Brod - Polepy
Zbyněk Vokoun
2:2, Polepy - Č. Pečky 0:3.
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Rozlosování jarní části fotbalové soutěže
Prozatím byly rozlosovány zápasy A
mužstva:
Rozlosování okresních soutěží se bude
konat během 14 dní, rozpis zápasů
otiskneme v březnovém čísle Polepských
listů.

Sadská

Polepy

SO 29.3.

15:00

Jíkev

Polepy

SO 5.4.

10:30

Polepy

Tuchoraz SO 12.4.

16:30

Kounice

Polepy

NE 20.4.

17:00

Polepy

Pečky

SO 26.4.

17:00

Velim B

Polepy

NE 4.5.

17:00

Polepy

Loučeň

SO 10.5.

17:00

B.Podolí

Polepy

SO 17.5.

17:00

Polepy

Luštěnice SO 24.5.

17:00

Libodřice Polepy

NE 1.6.

17:00

Polepy

Tupadly

SO 7.6.

17:00

Vrdy

Polepy

SO 14.6.

10:30

Polepy

Rejšice

SO 21.6.

17:00

Lyžovačka v Krkonoších se nekonala
Vzhledem k malému zájmu občanů byl lyžařský zájezd plánovaný na sobotu 9.2.2008
zrušen. Omlouváme se všem zklamaným lyžařům.
Vzhledem ke špatným sněhovým podmínkám na našich horách se
ruší i zájezd, který se měl uskutečnit v sobotu 1.3.2008. V případě
výrazného zlepšení sněhových podmínek bude narychlo
zorganizován nový zájezd. O případném termínu budete včas
informováni.

Cvičení
Stále probíhá cvičení ve spolkové místnosti OÚ. V úterý od 17
hodin se cvičí na míčích pod vedením rehabilitační pracovnice
paní Aleny Ptáčkové. Taktéž v úterý probíhají břišní tance,
hodiny, tentokrát bez cvičitelky, začínají v 18:15 hodin. Aerobik
se cvičí ve středu od 19:30 hodin pod vedením Blanky Šmídové.
Vstup je zdarma.

Inzerce
Hledáme brigádníka za poštovní doručovatelku pí. Alenu Procházkovou
za dovolenou v době letních prázdnin, tj. červenec a srpen. V případě
zájmu se kontaktujte na tel. 321 711 210 nebo v místě bydliště Polepy
223. Zde Vám budou podány i bližší informace. Podmínkou je dosažení
věku plnoletosti.
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